
Ai auzit 

     şi tu?

Propria casă  pentru multe persoane  nu este mereu un loc sigur. Iar violenţa 
domestică nu este o chestiune privată, ci o infracţiune. Violența poate 
apărea sub multiple forme diferite, ca de exemplu prin bătaie, dar şi în mod 
psihic prin amenințări, sexual prin abuz sau economic prin control financiar.   

Violenţa domestică 
ne priveşte pe toţi.

O vecinătate atentă este cea mai
bună prevenţie.
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 Dacă aveţi sentimentul că nu e doar o „ceartă
 banală”- nu îl ignoraţi. Fiţi atenţi. Discutaţi şi cu 
alţi vecini despre acest lucru

 Lipiţi în casa scării fluturaşi cu oferte de ajutor  
 la faţa locului. Sau printaţi bileţele cu numărul 
de contact al telefonului de ajutor la nivel naţional: 
08000 116 016*, pe care le puteţi pune, de exemplu, 
în cutiile poştale.

 Discutaţi cu persoana în cauză şi întrebaţi cu  
 grijă, dacă totul este în regulă. Oferţi ajutor 
(de ex., la vizite medicale, mediere la centrele de 
consiliere). Este important să vorbiţi doar cu persoana 
afectată în privat. Nu vă descurajaţi dacă, aceasta 
neagă totul.

 Încercaţi să întrerupeţi situaţiile acute de  
 conflict. Sunaţi la uşă sub pretextul că aveţi 
nevoie, de ex., de făină sau ouă. Important: dacă  
nu vă simţiţi în siguranţă, sunaţi mai bine imediat  
la poliţie.

 Când situaţia din vecini devine ameninţătoare,  
 nu ezitaţi. Sunaţi la 110, numărul de urgenţe 
al poliţiei. Apelul dumneavoastră poate salva vieţi. 

Apelul la telefonul pentru ajutor precum și la numărul 
de urgență al poliției poate avea loc anonim. Nu 
trebuie să vă spuneți numele.

*  gratuit, disponibil 24 de ore, 
în 17 limbi, hilfetelefon.de

www.pforzheim.de/auch-gehoert

www.enzkreis.de /gewaltschutz

Ce să faceţi în  

 cazul violenţei  

  domestice în vecinătate?


